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Rubrik på medborgarförslaget
Internationell curling cup i Härnösand

Medborgarförslaget
För att Härnösand ska kunna växa som stad skulle publicitet både i Sverige och världen vara av godo för mer
turism samt ökad befolkning. Det finns självklart olika sätt att göra detta på. Mitt förslag är att man gör något
som Härnösand lätt kan förknippas med.
Att arrangera en internationell curling cup kan tyckas vara något som sker långt borta från lilla Härnösand men
vi har faktiskt väldigt bra förutsättningar. Exempelvis behöver det inte kosta särskilt mycket om man utnyttjar
Härnösands curling arena samt utrustningen som finns där. Funktionärer behöver inte heller bli någon dyr affär
om man använder volontärer från curling-gymnasiet. Man skulle också kunna titulera cupen Annett Norbergs
cup efter den inom curling världskända spelaren och Sveriges genom tiderna bästa curling spelare som är
uppvuxen i Härnösand. Cupen skulle också kunna locka hit några av dom bästa lagen eftersom en av världens
nu bästa curling spelare, Maria Prytz är bosatt i Härnösand och förhoppningsvis skulle vi då också kunna få se
hennes lag spela.
Sammanfattningsvis har Härnösand goda förutsättningar att få sin egen cup och bli en ännu större curlingstad.

Jag godkänner att de uppgifter som jag har angivit publiceras i kallelser och protokoll på Härnösands kommuns
hemsida i samband med att förslaget behandlas
Ja
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Internationell curling cup i Härnösand
För att Härnösand ska kunna växa som stad skulle publicitet både i Sverige och världen vara av godo
för mer turism samt ökad befolkning. Det finns självklart olika sätt att göra detta på. Mitt förslag är
att man gör något som Härnösand lätt kan förknippas med.
Att arrangera en internationell curling cup kan tyckas vara något som sker långt borta från lilla
Härnösand men vi har faktiskt väldigt bra förutsättningar. Exempelvis behöver det inte kosta särskilt
mycket om man utnyttjar Härnösands curling arena samt utrustningen som finns där. Funktionärer
behöver inte heller bli någon dyr affär om man använder volontärer från curling-gymnasiet. Man
skulle också kunna titulera cupen Annett Norbergs cup efter den inom curling världskända spelaren
och Sveriges genom tiderna bästa curling spelare som är uppvuxen i Härnösand. Cupen skulle också
kunna locka hit några av dom bästa lagen eftersom en av världens nu bästa curling spelare, Maria
Prytz är bosatt i Härnösand och förhoppningsvis skulle vi då också kunna få se hennes lag spela.
Sammanfattningsvis har Härnösand goda förutsättningar att få sin egen cup och bli en ännu större
curlingstad.

